Projekt Rookie FAI CIAM
KONKURS ONLINE
Ten internetowy konkurs Rookie jest konkursem dla dzieci i młodzieży w wieku do 14 lat,
niezależnie od tego, czy biorą udział w projekcie Rookie, czy też samodzielnie latają modelem
Rookie.

Globalna lista rankingowa jest aktualizowana co miesiąc.
To bardzo prosta koncepcja: upewnij się, że dorosły opiekun (instruktor, rodzic lub
nauczyciel) mierzy czas oraz nadzoruje lot, baw się dobrze i wysyłaj swój najlepszy czas lotu.
Na koniec każdego roku pierwsza dziesiątka otrzyma ładny certyfikat/nagrodę.
Firma aviationtoys.nl nagrodzi trójkę najlepszych pilotów nowym zestawem do wyboru
i zestawem - niespodzianką siódemkę pozostałych pilotów z pierwszej dziesiątki.

Chcielibyśmy zobaczyć zdjęcia i filmy z lotów Rookie. Każdego roku nagradzamy
tych, którzy udostępnią swoje materiały - zestawem niespodzianek z
https://www.aviationtoys.nl/ za losowo wybrane zdjęcie lub film!

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ LOT
 Upewnij się, że Twój lot jest mierzony przez dorosłego opiekuna (instruktora, rodzica
lub nauczyciela).
 Wyślij swój czas, wraz z imieniem, wiekiem i danymi kontaktowymi.
 Dołącz również dane kontaktowe dorosłego opiekuna (instruktora, rodzica lub
nauczyciela) mierzącego czas (imię i nazwisko, adres i e-mail).
 Daj nam znać, gdzie odbył się lot: w pomieszczeniu czy na zewnątrz?
 Będziemy doceniać wszelkie zdjęcia i/lub filmy i można je będzie zobaczyć w naszych
mediach społecznościowych.
 Poproś rodziców o zgodę na przesłanie Twoich danych, gdy jesteś osobą niepełnoletnią.

 Wyślij swój najlepszy czas lotu na: info@aviationtoys.nl
Pierwsza dziesiątka (TOP10) zostanie pokazana na globalnej liście rankingowej
i ze względu na ochronę prywatności będzie to tylko: czas Twojego lotu, imię,
wiek i kraj pochodzenia, wg. wzoru jak niżej:
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Imię

Wiek

Czas lotu

Kraj

Osoba nadzorująca

Franek O.

8

01m22s

Polska

Wiktor O.

Docelowo na stronie FAI CIAM, dedykowanej Projektowi Rookie, zostanie uruchomiona
specjalna podstrona SUBMIT YOUR FLIGHT (PRZEŚLIJ SWÓJ LOT).

Podziel się zabawą!
Opracował:
Bogdan Wierzba
Podkomisja ds. Edukacji
FAI CIAM
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